نمایشــگاه

مرداد تا
مﻬــر ۹۸

برنامه نمایشﮕاههای چرم و کفﺶ

 lمواردی که مجله بازار چرم و کفﺶ ﻏرفه دارد با حروف پررنﮓ مشﺨﺺ شده است.
 lدر این دوره ماهنامه بازار چرم و کفش در نمایشگاه بینالمللی تبریز ﻏرفه دارد و پذیرای دستاندرکاران صنایﻊ کفش ،کیﻒ و صندل است.
 lحتمـاً قبــل از حﻀــور در نمایشــگاه بــا مراجعــه بــه وب ســایت مــورد نظــر از عــدم تﻐییــر تاریــﺦ برگــزاری نمایشــگاه اطمینــان حاصــل کنیــد ،درﻏیــر
ایــن صــورت مســﺌولیتی متوجــه نشــریه نمــی باشــد.
 lاﻏلب نمایشگاه ها در روز آخر  ۲ساعت زودتر به پایان می رسند.
مرداد ۹۸
تاریﺦ شمسی

تاریﺦ میالدی

روزهای هفته

نام نمایشﮕاه

موﺿوع

محﻞ برگﺰاری

اینترنت -پست الﮑترونیﮏ

 1-3مرداد

 ۲3-۲6جوالی
۲۰19

سهشنبه تا پنجشنبه

اکسﭙو خـــز

خز

اکراین
کیاف

www.artexpo.ua

 lمﮑان برگﺰاریInternational Exibition Center Kyiv, Ukraine :

 lساﻋت برگﺰاری 1۰:صبﺢ تا  6بعدازﻇهر
 ۱-4مرداد

 2۳-26جوﻻی
20۱۹

بیستویﮑمیننمایشﮕاهبینالمللی ماشینآﻻت،صنایع و محصوﻻت
سهشنبه تا جمﻌه
صنﻌتکیﻒوکفﺶتبریﺰ
پوست و چرم

 lساﻋت برگﺰاری 5 :بعدازﻇهر تا 9شب

ایران
تبریﺰ

www.tabrizfair.com

 lمﮑان برگﺰاری :تبریز ،نمایشگاه بینالمللی تبریز

شﻬریور ۹۸
تاریﺦ شمسی

تاریﺦ میالدی

روزهای هفته

نام نمایشﮕاه

موﺿوع

محﻞ برگﺰاری

اینترنت -پست الﮑترونیﮏ

 1-3شهریور

 ۲3-۲5آگوست
۲۰19

جمعه تا یکشنبه

Leather, shoe material
& shoe machinery fair

نمایشگاه چرم ،مواد اولیه و
ماشینآالت

چین
ونﮋو

www.donnor.com

 lساﻋت برگﺰاری 9 :صبﺢ الی  5بعدازﻇهر
 1-3شهریور

 ۲3-۲5آگوست
۲۰19

تاریﺦ 5میالدی
شمسی
تاریﺦ
بعدازﻇهر
برگﺰاری 9 :تا
ساﻋت
l
 ۲-4شهریور

 ۲4 -۲6آگوست
۲۰19

 lمﮑان برگﺰاریWenzhou International Convention Center :
نمایشگاه فناوری
چرم و کفش

جمعه تا یکشنبه

اینترنت -پست الﮑترونیﮏ
 Conventionمحﻞ
موﺿوع
نمایشﮕاه
روزها ی هفته  lمﮑاننام
برگﺰاریWenzhou
International
& Exhibition center
برگﺰاری:
Kabo
کابو

شنبه تا دوشنبه

 lساﻋت برگﺰاری 9 :صبﺢ تا  6بعدازﻇهر

 lساﻋت برگﺰاری 9/3۰ :صبﺢ تا  6بعدازﻇهر
سهشنبه
تا پنجشنبه

 1۲-14شهریور  3 -5سﭙتامبر ۲۰19
 lساﻋت برگﺰاری 9 :صبﺢ تا  5بعدازﻇهر
 13-16شهریور

 lساﻋت برگﺰاری:

چهارشنبه تا شنبه

کفش ،چرم و لوازم جانبی

چﮏ
برنو

www.kabo.cz

 lمﮑان برگﺰاریExhibition Center :

 1۰-1۲شهریور  1-3سﭙتامبر ۲۰19یکشنبه تا سه شنبه

 4-7سﭙتامبر
۲۰19

فناوری چرم و کفش

چین
ونزو

www.chinaleatherfair.com

Gallery shoe
گالری کفش

کفش و ملﺤقات

آلمان
دوسلدورف

www.igedo.com

 lمﮑان برگﺰاریAreal Bohler :
All China Leather
Exhibition
نمایشگاه چرم چین

چرم ،مواد اولیه ،لوازم کفش و
ماشینآالت

چین
شانگهای

www.aclechina.com

 lمﮑان برگﺰاری :پودونگ ،مرکز نمایشگاهی جدید
Erbil Style

چرم ،کفش و مد

عراق
اربیل

www.eriblstyle.com

 lمﮑان برگﺰاریErbil Intl Fair Ground :
شمـاره  l۲۰1تیـر 1398

2۳

شﻬریور ۹۸
تاریﺦ شمسی

تاریﺦ میالدی

 16-18شهریور  7-9سﭙتامبر۲۰19

روزهای هفته

نام نمایشﮕاه

موﺿوع

محﻞ برگﺰاری

اینترنت -پست الﮑترونیﮏ

شنبه تا دوشنبه

ILM
آی-ال-ام تابستانه

مﺤصوالت چرمی

آلمان
افن باخ

www.ilm-offenbach.de

 lساﻋت برگﺰاری 9 :صبﺢ تا  6بعدازﻇهر
 19-۲۲شهریور

 1۰ -13سﭙتامبر
۲۰19

 lمﮑان برگﺰاریMesse Offenbach :
Mosshoes
مس شوز

سهشنبه تا جمعه

 lساﻋت برگﺰاری 11 :صبﺢ تا  6بعدازﻇهر
 ۲4-۲7شهریور

 15 -18سﭙتامبر
۲۰19

 lمﮑان برگﺰاریCrocus Expo :

یکشنبه تا چهارشنبه

 lساﻋت برگﺰاری 9 :صبﺢ الی  7شب
 ۲4-۲7شهریور

 15 -18سﭙتامبر
۲۰19

 ۲6-۲8شهریور

یکشنبه تا چهارشنبه

 ۲9-31شهریور

Mipel
میﭙل

مدل کیﻒ بهار و تابستان 99

ایتالیا
میالن

www.mipel.com

 lمﮑان برگﺰاریFieramilano :
سهشنبه
تا پنجشنبه

مد پارچه و چرم،
بهار و تابستان 99

Premiere Vision
پریمیر ویﮋن

فرانسه
پاریس

www.premierevision.com

 lمﮑان برگﺰاریParis Nord Villepinte :

 lساﻋت برگﺰاری 9 :صبﺢ تا  6/3۰بعدازﻇهر
 ۲۰-۲۲سﭙتامبر
۲۰19

Micam
میکام

مد کفش بهار و تابستان 99

ایتالیا
میالن

www.themicam.com

 lمﮑان برگﺰاریFieramilano :

 lساﻋت برگﺰاری 9 :صبﺢ الی  7شب
 17 -19سﭙتامبر
۲۰19

کیﻒ ،کفش و لوازم جانبی

روسیه
مسکو

www.mosshoes.com

Shoes Room by Momad

جمعه تا یکشنبه

کفش و ملﺤقات

اتاق کفش مماد

اسﭙانیا
مادرید

www.ifema.es

 lمﮑان برگﺰاریFeria de Madrid :

 lساﻋت برگﺰاری:

مﻬــر ۹۸
تاریﺦ شمسی

تاریﺦ میالدی

روزهای هفته

نام نمایشﮕاه

موﺿوع

محﻞ برگﺰاری

اینترنت -پست الﮑترونیﮏ

 1-3مهر

 ۲3 -۲5سﭙتامبر
۲۰19

دوشنبه تا چهارشنبه

India International
Footwear fair
نمایشگاه کفش هند

کفش،مواد اولیه و ماشینآالت

هند
دهلی نو

www.indiatradefair.com

 lمﮑان برگﺰاری :میدان پاراگاتی

 lساﻋت برگﺰاری:
 1-3مهر

 ۲3 -۲5سﭙتامبر
۲۰19

دوشنبه تا چهارشنبه

 lساﻋت برگﺰاری 1۰:صبﺢ تا  7شب
 3-5مهر

 ۲5 -۲7سﭙتامبر
۲۰19

 lمﮑان برگﺰاری :نمایشگاه ازمیر
چهارشنبه تا جمعه

 1۰-1۲مهر

چهارشنبه تا جمعه

 lساﻋت برگﺰاری 9 :صبﺢ تا  6/3۰بعدازﻇهر

24

شمـاره  l۲۰1تیـر 1398

India Leather and
Accessories fair
نمایشگاه کیﻒ هند

کیﻒ و لوازم جانبی

هند
کلکته

www.indiatradefair.com

 lمﮑان برگﺰاری:

 lساﻋت برگﺰاری:
 ۲-4اکتبر۲۰19

Shoe Expo
اکسﭙو کفش

کیﻒ و کفش

ترکیه
ازمیر

www.shoexpo.izfas.com.tr

Lineapelle
لیناپله

مد چرم و لوازم کفش پاییز و
زمستان 99

 lمﮑان برگﺰاریFiera Milano Rho :

ایتالیا
میالن

www.lineapelle-fair.it

